
 

Reunião Ordinária 

ATA Nº 14 – 09.12.2010 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dez, aconteceu às 17h00 1 

na Entidade Centro Social Marista, sito á Rua Corbélia, 1967 – telefone 2 

3225-7721, Bairro Periolo, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 3 

Assistência Social – CMAS, com a presença de seu presidente, Vanderlei 4 

Augusto da Silva e seus membros, para tratar dos seguintes assuntos de 5 

pauta: 1. Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterio r (Ordinária 6 

de 24.11.2010); 2. Posse de Conselheiro; 3. Aprecia ção e aprovação 7 

do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 8 

Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e  Finanças 9 

referente à lista de Agricultores Familiares seleci onados para 10 

participarem do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 11 

Familiar – PAA; 4. Apreciação e aprovação do Parece r da Comissão 12 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e In scrições e da 13 

Comissão de Orçamentos e Finanças referente ao Ofic io nº 240/2010 14 

solicitação da Entidade CEMIC; 5. Apreciação e apro vação do Parecer 15 

da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, S erviços e 16 

Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças r eferente ao 17 

Censo da Rede Privada; 6. Apreciação e aprovação do  Parecer da 18 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serv iços e 19 

Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças r eferente aos 20 

grupos do PETI que serão executados pelo CEMIC; 7. Apreciação e 21 

aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Do cumentos, 22 

Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Or çamentos e 23 

Finanças referente ao CAOM; 8. Informes Gerais. O presidente inicia a 24 



 

reunião dando as boas vindas a todos os presentes, ressaltando ser esta a 25 

última reunião do ano de 2010, com previsão de retorno das atividades do 26 

CMAS em fevereiro de 2011. Coloca a pauta em apreciação e após em 27 

aprovação, a mesma é aprovada por unanimidade. Passa-se para o ponto 28 

nº 1. Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterio r (Ordinária de 29 

24.11.2010): Vanderlei coloca a ata em apreciação e fica acordado por 30 

todos os conselheiros a apreciação sem a leitura, pois, a mesma foi 31 

encaminhada com tempo hábil, para prévia leitura. Desta forma com 32 

alteração na linha nº 49 onde se lê: “Marizete empossada, leia-se 33 

Rosimari”, efetuada a alteração, a ata é aprovada por oito votos favoráveis 34 

e duas abstenções de Conselheiros que não estavam presentes na 35 

reunião a que se refere a ata supra. 2. Posse de Conselheiro:  Vanderlei 36 

empossa a Conselheira Governamental Sandra Burkouski, em substituição 37 

ao Conselheiro Marcos Antônio Rodrigues Pinheiro, conforme solicitação 38 

da Secretaria Municipal de Assistência Social -SEASO. Sandra agradece a 39 

todos e enfatiza que será mais uma parceira e que está a disposição dos 40 

Conselheiros, enquanto Gerente da Divisão Administrativa e Financeira da 41 

SEASO, para sanar as dúvidas deste Conselho. 3. Apreciação e 42 

aprovação do Parecer da Comissão de Avaliação de Do cumentos, 43 

Projetos, Serviços e Inscrições e da Comissão de Or çamentos e 44 

Finanças referente à lista de Agricultores Familiar es selecionados 45 

para participarem do Programa de Aquisição de Alime ntos da 46 

Agricultura Familiar – PAA: o presidente realiza a leitura do ofício 47 

411/2010, advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social, o qual 48 

relaciona a lista dos agricultores familiares interessados em participar do 49 

Programa Compra Direta, sendo que houve a chamada pública para este 50 

fim, Vanderlei diz que este oficio já foi apreciado pela Comissão de 51 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e Comissão de 52 

Orçamentos e Finanças. Na seqüência, o presidente faz a leitura do 53 

Parecer das Comissões o qual é favorável a aprovação; ressalta que 54 



 

referente a esse assunto já houve uma discussão em reunião do CMAS 55 

realizada no CRAS do XIV de Novembro em fevereiro/2010; a Conselheira 56 

e gerente da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, Cheila 57 

Tatiana Lautert Guimarães explica sobre os critérios de seleção dos 58 

agricultores para adesão ao Programa Compra Direta, sendo necessário 59 

apresentar aptidão ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar- 60 

PRONAF destacando que do total de 185 (cento e oitenta e cinco) 61 

agricultores inscritos, apenas 172 (cento e setenta e dois) estão aptos a 62 

participarem do processo seletivo, os demais estão com a Declaração de 63 

Aptidão - DAP ao PRONAF vencida; destaca que além da aptidão ao 64 

PRONAF são necessários apresentar os documentos pessoais e a lista de 65 

produtos que os agricultores irão entregar. Após apreciação, o Parecer 66 

favorável a aprovação da lista de Agricultores Familiares selecionados 67 

para participarem do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 68 

Familiar – PAA, é aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e aprovação 69 

do Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, 70 

Serviços e Inscrições e da Comissão de Orçamentos e  Finanças 71 

referente ao Oficio nº 240/2010 solicitação da Enti dade CEMIC:  72 

Vanderlei faz a leitura do Parecer das Comissões de Avaliação de 73 

Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamentos e Finanças 74 

referente a suplementação de repasse de recursos solicitado pela entidade 75 

CEMIC – Centro Social Beneficente da Paróquia São Cristovão, que 76 

pautado no parecer elaborado pelo Setor de Monitoramento e Avaliação 77 

juntamente com a Divisão Administrativa e Financeira, diz que: 78 

considerando a Resolução nº 036 de 13 de setembro de dois mil e dez, a 79 

qual aprova os Critérios de Partilha dos Recursos do FMAS do SUAS – 80 

Fundo Municipal de Assistência Social do Sistema Único de Assistência 81 

Social, a qual contempla a Entidade CEMIC com aumento financeiro para 82 

o ano de 2011 e por não haver nenhuma deliberação deste Conselho com 83 

relação à proposta de recursos suplementares à Entidade CEMIC para o 84 



 

ano de 2010 e considerando ainda não haver recursos orçamentários 85 

disponíveis na rubrica subvenções sociais no Fundo Municipal da 86 

Assistência Social, as Comissões são de parecer desfavorável a 87 

aprovação do Plano de Trabalho e Aplicação da Entid ade CEMIC no 88 

montante de R$ 54.000,00 (Cinqüenta e quatro mil re ais). O Parecer é 89 

colocado em apreciação, e a Gerente da Divisão Administrativa e 90 

Financeira da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sandra 91 

Burkouski explica que em relação a situação financeira da Secretaria, é 92 

realizado anualmente planejamento de cada Ação; que nessas Ações já 93 

foram contempladas os recursos e portanto não há rubrica para atender a 94 

solicitação, ressaltando que, para subvenção das entidades o fundo já foi 95 

alocado e aprovado pelo CMAS, destaca que, para o ano de 2010 não 96 

houve aumento de recursos no Fundo da Assistência Social, nem mesmo 97 

em 2009, portanto não há possibilidade de atender a necessidade da 98 

entidade sem aumento dos recursos do FMAS. Sandra explica ainda que o 99 

Parecer Técnico do Setor de Monitoramente e Avaliação e da Divisão 100 

Administrativa, foi baseado em todas essas condições; diz que para 101 

atender essa necessidade a SEASO teria que deixar de realizar outras 102 

ações existentes, não sendo dessa forma possível realizar o atendimento 103 

a essa necessidade com o orçamento previsto no Fundo. O presidente do 104 

CEMIC senhor Hilo Bresolin, explica o significado e a importância dessa 105 

solicitação para a entidade, cumprimenta os conselheiros e conselheiras 106 

pelo trabalho que realizam na área social, pela disposição e solidariedade 107 

para com a sociedade, afirmando a importância do Conselho pela busca 108 

permanente de objetivos a serem alcançados mesmo com as dificuldades 109 

presentes. Senhor Hilo destaca que a solicitação do CEMIC se deve a  110 

necessidade emergencial, pois se depara com dificuldades no atendimento 111 

a criança/adolescente; destaca também que o CEMIC vem se dedicando 112 

de “corpo e alma” junto a  formação deste público alvo, enfatiza que é a 113 

primeira vez que solicita ao Conselho um apoio emergencial. Afirma ter 114 



 

muitas parcerias inclusive com a prefeitura, entidades particulares e 115 

sociedade, clube de serviços que apóiam a entidade, mas este ano é 116 

fundamental a complementação de recursos. Comenta da crise 117 

especificamente na Itália refletindo na desvalorização da moeda “euro” e 118 

conseqüentemente no orçamento da entidade financiada pela Cáritas 119 

Italiana, com a diminuição do repasse de recursos. Ressalta sua 120 

preocupação com as 380 crianças/adolescentes que freqüentam a 121 

entidade CEMIC, e solicita ao CMAS que avalie a possibilidade de 122 

reconsiderar o parecer desfavorável referente a solicitação de recursos. A 123 

Conselheira Janete Krack Magnagnagno diz que o CMAS é que deve 124 

definir as prioridades, pois é função deste Conselho atuar na exigibilidade 125 

das suas próprias resoluções. Vanderlei solicita a presença da Secretária 126 

da SEASO, Inês de Paula, a qual se encontra na reunião ordinária do 127 

CMDCA que se está sendo realizada simultaneamente em uma sala ao 128 

lado, para que avalie a solicitação da entidade. Sandra explica a questão 129 

do processo de abertura de orçamento, e afirma ser inviável em uma 130 

semana realizar toda a tramitação necessária, uma vez que, o tempo que 131 

leva para conclusão do processo desta natureza é superior a uma 132 

semana. Cheila questiona sobre a resolução do CMAS onde consta que 133 

não é permitido a alocação de recurso para pagamento de décimo terceiro 134 

salário. Sandra, diz que não há nenhuma legislação que vete o 135 

pagamento do décimo terceiro e férias de funcionários das entidades, o 136 

que existe são recomendações do Tribunal de Contas e foi com base 137 

nestas recomendações que o CMAS elaborou uma resolução 138 

impossibilitando o pagamento dessa natureza; Sandra sugere que o 139 

CMAS reveja essa resolução. Vanderlei afirma que essa resolução foi 140 

elaborada mediante recomendação do gerente administrativo da SEASO 141 

na ocasião. Janete expõe que mediante informações da representante do 142 

MDS – Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Gisele 143 

de Cássia Tavares, facilitadora da Capacitação do CMAS, o décimo 144 



 

terceiro pode ser pago através de subvenção. O Ir. Adelcir Luis Preuss, do 145 

Centro Jesuítas faz um comentário a favor da fala de Janete, colocando 146 

seu posicionamento da necessidade das famílias, e das 147 

crianças/adolescentes para que sejam realmente prioridade absoluta, e 148 

acrescenta que com relação a essa questão de folha de pagamento é uma 149 

discussão que requer uma melhor compreensão referente ao não 150 

pagamento do décimo terceiro. Vanderlei destaca que na primeira reunião 151 

ordinária do CMAS em 2011 será discutido sobre o pagamento do décimo 152 

terceiro e revogado a resolução caso seja necessário; o parecer 153 

desfavorável continua em apreciação e a Conselheira Vanice Maria 154 

Schaedler enfatiza que ao discutir a prioridade da criança e do 155 

adolescente, não se pode esquecer que a entidade Lar dos Bebês 156 

Pequeno Peregrino também se depara com necessidades emergenciais e 157 

que requer o atendimento prioritário. Vanderlei solicita que a Secretária da 158 

SEASO se faça presente com uso da palavra para contribuir com a 159 

discussão referente a necessidade exposta pelo CEMIC. Senhor Hylo 160 

destaca que a criança precisa ser atendida hoje, mencionando a 161 

preocupação com a formação das mesmas, com objetivo de oferecer a 162 

elas a possibilidade de exercer a sua cidadania. As crianças não atendidas 163 

estão expostas a violência, drogas, alcoolismo, e reafirma que se trata de 164 

uma situação emergencial e que a entidade gostaria que o CMAS 165 

reconsiderasse a decisão acordada pelas Comissões. Inês de Paula a 166 

pedido do presidente deste Conselho se faz presente na reunião neste 167 

momento com uso da palavra e relata que nas reuniões do CMDCA a 168 

discussão que norteia a pauta é referente a prioridade do atendimento da 169 

criança e do adolescente, explana sobre as Ações previstas para 2011, 170 

explana sobre o reordenamento dos serviços que atende o PETI – 171 

Programa de erradicação do Trabalho Infantil; ressalta a importância das 172 

entidades no atendimento na área da Assistência Social, e que o embate 173 

se trata de onde será retirado o recurso para atender a necessidade da 174 



 

entidade CEMIC, afirma que a plenária é soberana referente a esse 175 

assunto. Enfatiza que, a questão do décimo terceiro é uma resolução que 176 

necessita ser revista e que se há a possibilidade de revogar, que seja 177 

revogada. Expõe a preocupação com a entidade, CEMIC uma vez que, a 178 

Caritas Italiana deixou de subsidiar as Entidades a nível nacional. 179 

Vanderlei questiona se há a possibilidade de alocação de recursos para 180 

que seja atendida a necessidade da entidade. Inês reitera que o Conselho 181 

é soberano na decisão, mas ressalta que, não há alocação de recursos, e 182 

que qualquer remanejamento de rubrica depende da Câmara Municipal 183 

aprovar. Márcia questiona se há um mecanismo legal para que o CMAS 184 

possa realizar os encaminhamentos e atender a solicitação mediante a 185 

necessidade da entidade. Inês destaca que o prefeito senhor Edgar 186 

Bueno, não é contra a reivindicação do CEMIC, mas demonstra sua 187 

preocupação quanto à abertura de precedentes, e desta forma, outras 188 

entidades, tendo o mesmo direito, também irão reivindicar, tendo em vista 189 

a ampliação de recursos aprovados por este Conselho. Vanderlei sugere 190 

que o CMAS aprove a solicitação, porém com a ressalva de que seja 191 

verificado com outras Secretarias a possibilidade de remanejamento de 192 

recursos para atender a necessidade emergencial do CEMIC. Inês afirma 193 

que a SEASO não tem recursos para remanejar e que se aprovado pelo 194 

CMAS, que seja com ressalvas, tendo em vista a precedência que essa 195 

aprovação poderá refletir. A Conselheira Márcia Miyuki Noda Livi destaca 196 

que nos critérios de partilha não se pensou nas questões emergenciais. 197 

Vanderlei encaminha a proposta que seja aprovada desde que haja a 198 

possibilidade do remanejamento de recursos de outras secretarias, 199 

menciona a necessidade de agendamento de horário para discussão com 200 

o prefeito o mais breve possível, lembra que essa situação se trata de uma 201 

circunstância atípica e específica. Seguindo a discussão, o presidente 202 

Vanderlei questiona junto ao vereador João Aguilar Neto, que se faz 203 

presente na reunião, que, caso seja aprovado essa questão qual a 204 



 

possibilidade de articulação politicamente via Câmara de Vereadores para 205 

que seja aprovado a proposta de articulação de recursos. O nobre 206 

vereador fala que se houver a possibilidade, o prefeito não se posicionará 207 

contrario a essa questão, nem mesmo a Câmara, tendo em vista o valor 208 

solicitado pela entidade ser de R$ 54.000,000 (cinquenta e quatro mil 209 

reais). Inês de Paula volta a enfatizar a preocupação com a precedência 210 

que isso poderá acarretar, e que enquanto Secretária Municipal de 211 

Assistência Social, encontra-se em uma situação delicada pelo fato de 212 

entender que todas as entidades possam se deparar com a mesma 213 

problemática. Vanice questiona se há possibilidade real de remanejamento 214 

de recursos de outras Secretarias para atender essa demanda; Vanderlei 215 

afirma que se a Câmara homologar, seria possível. Dessa forma, a plenária 216 

realiza a votação da primeira proposta, ou seja, o presidente coloca o Parecer 217 

desfavorável das Comissões em votação, obtendo um v oto apenas. A segunda 218 

proposta é contrária ao parecer da comissão, obtend o oito votos contrários e 219 

cinco abstenções. A terceira proposta é que seja fa vorável desde que o recurso 220 

seja remanejado de outra secretaria, obtendo oito v otos contrários e quatro 221 

abstenções. Hilo agradece e sente-se feliz com o po sicionamento do CMAS, 222 

ressaltando que é em prol do atendimento de trezent os e oitenta crianças, 223 

desejando um feliz natal a todos e que o ano de 201 1 seja pródigo a todos para 224 

exercer seu papel. 5. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão 225 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e In scrições e da 226 

Comissão de Orçamentos e Finanças referente ao Cens o da Rede 227 

Privada:  Vanderlei realiza a leitura do Parecer das Comissões supra 228 

referente a aprovação do Censo/SUAS da rede privada, o qual diz que: 229 

após analisarem o CENSO/SUAS/2010 DA REDE PRIVADA , das doze 230 

entidades conveniadas que executam serviços socioassistenciais, 231 

constataram que todas estão em consonância com o plano de Ação e as 232 

diretrizes dos SUAS, portanto, as Comissões tem como indicativo à 233 

plenária o Parecer favorável a aprovação, sendo solicitado a verificação 234 

junto ao Ministério de Desenvolvimento e Combate à Fome, se há 235 



 

necessidade do preenchimento do CENSO pela entidade CAOM – 236 

PORTAL DO SOL, visto que a mesma recebeu recursos no corrente ano. 237 

O Parecer é colocado em apreciação. Cheila explica que este Parecer foi 238 

elaborado pelas Comissões no dia 07.12.2010, que na seqüência, o Setor 239 

de Monitoramento e Avaliação encaminhou e-mail a Coordenação Geral 240 

de Acompanhamento da rede Socioassistencial do SUAS, Departamento 241 

da rede Socioassistencial Privada do SUAS ( 242 

redeprivadasuas@mds.gov.br) a verificação quanto a referida entidade, 243 

que encerrou suas atividades e está em processo de dissolução e que 244 

tinha convênio com o município para recebimento de recursos financeiros 245 

até o mês de junho de 2010, e neste momento não está executando 246 

nenhum serviço socioassistencial, se havia necessidade ou não, de 247 

preencher o questionário do Censo supra; Cheila explica obteve a seguinte 248 

resposta, via e-mail, o qual se encontra anexo ao parecer e diz o seguinte:  249 

“devem constar do censo Rede Privada 2010, as entidades que tenham 250 

convênio com município vigentes em 2010, porém, em relação à entidade 251 

em tela, que está em processo de dissolução, a mesma NÃO deverá 252 

constar do Censo, pois entende-se que, embora tenha recebido recursos 253 

financeiros até junho/2010, para o próximo exercício, não se enquadrará 254 

nos quesitos de entidade socioassistencial.” Não havendo nenhuma 255 

manifestação, o Parecer é colocado em aprovação pelo presidente e 256 

aprovado por unanimidade. 6. Apreciação e aprovação do Parecer da 257 

Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serv iços e 258 

Inscrições e da Comissão de Orçamentos e Finanças r eferente aos 259 

grupos do PETI que serão executados pelo CEMIC: Vanderlei explica 260 

que a Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhou oficio nº 261 

447/2010 no qual consta que o Centro Social Marista, deixará de atender 262 

as crianças/adolescentes do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho 263 

Infantil, (crianças/adolescentes de 06 a 15 anos), bem como o Coletivo do 264 

projovem adolescente (adolescente de 15 a 17 anos), pois passará a 265 



 

atender a Educação Infantil (até 05 anos de idade) e necessitará adequar-266 

se as estruturas físicas, pessoal, bem como, às Legislações que regem a 267 

Política Pública da Educação; Na seqüência, presidente realiza a leitura do 268 

Parecer das Comissões referente às metas do PETI, no qual consta o 269 

CEMIC passará a atender as crianças que freqüentavam o Centro Social 270 

Marista, suprindo assim com suas metas do PETI, pactuadas com o 271 

Município e que não estavam preenchidas, portanto, o CEMIC continuará 272 

com o mesmo número de metas de 2010: 80(oitenta); o EURECA I e 273 

EURECA II – Espaço de União, Recreação e Educação da Criança e do 274 

Adolescente: 80 (oitenta) metas cada um. Alexandra Sguario, explica 275 

sobre o reordenamento que o Centro Social Marista deve realizar para o 276 

ano de 2011 e que passará a atender a educação infantil. Após 277 

apreciação, a plenária realiza a votação do Parecer favorável a aprovação 278 

da execução das metas, sendo que os Planos de Trabalho deverão ser 279 

analisados pela equipe técnica da SEASO e validados na reunião 280 

Ordinária do CMAS em Fevereiro de 2011, o Parecer é aprovado por 281 

unanimidade. 7. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de  282 

Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscr ições e da 283 

Comissão de Orçamentos e Finanças referente ao CAOM : Vanderlei 284 

realiza a leitura do Parecer das referidas Comissões referente a entidade 285 

CAOM – PORTAL DO SOL, cujo mesmo diz que:  considerando que a 286 

entidade encerrou suas atividades, contudo, ainda não fez o informe oficial 287 

ao CMAS, as Comissões são de Parecer favorável ao encaminhamento de 288 

Ofício reiterando a solicitação da lista de produtos adquiridos com recursos 289 

do Fundo da Assistência Social, sendo que a entidade em tela, terá prazo 290 

até 16 de dezembro para responder. Após a leitura, Vanderlei afirma que 291 

caso a Entidade não acatado a deliberação do CMAS, o caso será 292 

encaminhado ao Ministério Público. O Parecer é colocado em apreciação 293 

e é aprovado por unanimidade. 8. Informes Gerais: O presidente 294 

Vanderlei convida a todos a participarem da confraternização que será 295 



 

realizado no Recanto Social Marista após o término da reunião, 296 

juntamente com os demais membros dos Conselhos Municipais dos 297 

Direitos do Idoso e dos Direitos da Criança e do Adolescente que realizam 298 

reunião simultânea nesta Entidade, porém, em salas separadas. O 299 

presidente agradece a presença de todos. E nada mais havendo a ser 300 

tratado, o presidente encerra a reunião ordinária às 19h26, e eu Christiani 301 

Cassoli Bortoloto Lopes, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, 302 

será assinada por mim e pelo presidente. 303 


